
 
 

 
 

 
Největší česká města a Moravskoslezský kraj se společně představí v expozici 
CZECH CITIES & REGIONS na prestižním veletrhu MIPIM ve Francii 

Na jubilejní 30. ročník prestižního veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM ve 
francouzském Cannes, který se uskuteční 12. – 15. 3. 2019, míří také největší česká města – 
Praha, Brno a Ostrava. Představí se ve společné expozici CZECH CITIES & REGIONS. Premiérově 
se v pozici vystavovatele připojil k největším českým městům rovněž Moravskoslezský kraj. 
Koncept společné expozice se ukázal jako velmi úspěšný už v minulých dvou letech. Pozitivní 
ohlasy vzbudil především u zahraničních partnerů a účastníků veletrhu, kteří se zajímají o 
investiční příležitosti v České republice. Letošní koncept expozice (na ploše více než 250 m2) 
nese, po rozšíření o účast Moravskoslezského kraje, název CZECH CITIES & REGIONS. 

Veletrh MIPIM je již po řadu let tradičním a velmi prestižním setkáním odborné veřejnosti 
z oblasti investičních příležitostí a realitního trhu. Veletrh vyniká mimořádnou účastí zástupců 
místních samospráv z především evropských zemí, rozvojových agentur, investorů a 
developerů, ale také architektů a odborníků na urbanismus a územní rozvoj.  

Česká města a Moravskoslezský kraj představí letos na veletrhu MIPIM, společně s partnery 
expozice z podnikatelské sféry, své aktuální projekty z oblasti realitních investičních 
příležitostí. 

− Brno se na veletrhu bude prezentovat pod marketingovou značkou #brnoregion, která 
symbolizuje, že město je ideální metropolitní oblastí s vyváženým zázemím pro život a 
dobrými příležitostmi pro inovační podnikání. Hlavní prezentační prioritou Brna na veletrhu 
je projekt NOVÁ JIŽNÍ ČTVRŤ. Jedná se o zcela unikátní projekt proměny rozsáhlého území 
o rozloze 139 ha těsně přiléhající k historickému centru města. Urbanistickou studii na 
proměnu části území NOVÉ JIŽNÍ ČTVRTI na veletrhu představí uznávaný krajinářský 
architekt a urbanista Mark Johnson z architektonické kanceláře CIVITAS v americkém 
Denveru, který na projektu pracuje společně s týmem brněnských architektů, vlastníkem 
pozemků J&T bankou a Kanceláří architekta města Brna. Území těsně přiléhající 
k historickému jádru Brna zůstávalo desítky let nevyužité. V příštích letech by se mělo 
proměnit na živou městskou čtvrť s parkem a řekou, která nabídne bydlení pro 10 až 15 
tisíc lidí. Půjde o jeden z největších projektů v České republice. Své aktivity v tomto území 
(lokalita Opuštěná-Trnitá) rozvíjí také společnost J & T REAL ESTATE CZ, která je na MIPIM 
představí v pozici třetího generálního partnera společné expozice. Brno dále na veletrhu 
MIPIM uvede projekty multifunkční sportovní haly v prostoru brněnského výstaviště a 
aquaparku v lokalitě Ponava. 
 



 
 

 
 

− Město Ostrava se na letošním veletrhu MIPIM zaměří především na prezentaci možností 
investičních příležitostí v centrální městské oblasti. Bohaté možnosti výstavby v centru 
města jsou v evropském kontextu poměrně ojedinělé a Ostrava chce tuto svou ojedinělost 
využít (proluky na území Karolina a Smetanově náměstí, projekt Nové Lauby vedle 
centrálního náměstí, rezidenční projekty Kostelní/Biskupská a na Janáčkové ulici). Ostrava 
také v posledních letech klade velký důraz na realizaci architektonických a ideových soutěží, 
především v oblasti kulturních projektů (nová koncertní hala, připravovaný projekt Galerie 
moderního umění, Kreativní mezinárodní kulturní centrum v blízkosti bývalých jatek), které 
si kladou za cíl obohatit město o kvalitní moderní architekturu. Tradičně na veletrhu MIPIM 
Ostrava nabízí investiční možnosti v průmyslové zóně Ostrava-Mošnov.  
 

− Moravskoslezský kraj, který se letos připojil svou účastí ve společné expozici CZECH CITIES 
& REGIONS k třem největším českým městům, představí na veletrhu projekt 
Multimediálního logistického centra Mošnov, které navazuje na Letiště Leoše Janáčka 
Ostrava. Dále bude nabízet investiční možnosti v podnikatelské zóně Nošovice a 
v průmyslových zónách ve městech Krnov (Červený Dvůr II) a Bruntál (Západní zóna I, III). 
Velmi zajímavou součástí prezentace Moravskoslezského kraje na veletrhu MIPIM bude 
rovněž představení vizionářského projektu Letovisko Slezská Harta, který má zajímavý 
potenciál především pro další rozvoj cestovního ruchu v této oblasti a projektu 
rezidenčního bydlení v Novém Jičíně. 

 
Generálními partnery letošní expozice CZECH CITIES & REGIONS jsou CENTRAL GROUP,  J & T  
Real Estate CZ a PPF banka. Statut partnera expozice mají společnosti Accolade, P3 Logistic 
Parks a RESIDOMO, dalšími spoluvystavovateli jsou AFI EUROPE Czech Republic, Agentura pro 
podporu podnikání a investic CzechInvest, CASUA, CTP Invest, Unibail-Rodamco Česká 
republika i advokátní kanceláře Kinstellar, PRK Partners a rutland & partners. 

Součástí společné prezentace Prahy, Brna, Ostravy a Moravskoslezského kraje na veletrhu 
MIPIM bude také doprovodný program, mimo jiné prezentace architekta a urbanisty Marka 
Johnsona ve středu 13. března 2019 ve 14 hodin a následovat bude od 16 hodin společná 
prezentace českých měst a Moravskoslezského kraje pro potenciální investory a obchodní 
partnery v expozici Czech Cities & Regions, Festivalový palác v Cannes, P-1 E.65 E.79.  
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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
Kontaktní osoba: Vít Hofman Kontaktní osoba: Ing. Lucie Mezníková 
vedoucí oddělení komunikace a tiskový mluvčí  Spolupráce s privátním sektorem 



 
 

 
 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát města Brna 
Odbor komunikace a marketingu Husova 12, 601 67 Brno 
Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1 Tel.: 542 172 273    
Tel.: +420 236 002 080, +420 778 737 868 E-mail: investors@brno.cz 
E-mail: vit.hofman@praha.eu www.brno.cz 
www.praha.eu www.brnoregion.com 
   
 
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
Kontaktní osoba: Ing. Václav Palička Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Kolárik   
Prokešovo náměstí 8 Moravskoslezské Investice a Development, a.s. 
729 30 Ostrava Tel.: 595 691 210 
Tel.: 599 443 382 E-mail: kolarik@msid.cz    
E-mail: vpalicka@ostrava.cz  www.msid.cz 
www.ostrava.cz 
 Ing. Miriam Šůstková   
 28. října 117, 702 18 Ostrava 
 Tel.: 595 622 543, 733 160 732 
 E-mail: miriam.sustkova@msk.cz  
 www.msk.cz 
IanDerson PR & Advertising, s.r.o. 
Kontaktní osoba: René Kühn   
Tel.: 603 886 828 
E-mail: rene.kuhn@ianderson.cz 
             ianderson@ianderson.cz    
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